
أعئهخ انًشاجؼخاألدب األّذىغٜ

 ظيو )اخراس( اإلجاتح اىصحٞحح ٍَا ٝيٜ:

 ماُ ٍح٘س سثاء اىَذُ األٗه ىذٙ شؼشاء األّذىظ ٝذٗس ح٘ه :  (1)
عهجيبد انًجزًغ األَذنغي ثغجت يب اَغًظ فيه انُبط يٍ حيبح انههى وانزشف وانًجىٌ. )أ(

 اَصشاف انًغهًيٍ ػٍ انجهبد . )ة(  

 انخطش انؼظيى انزي يهذد انذونخ اإلعالييخ آَزاك يٍ قجم انُصبسي . )ج(  

 جًيغ يب ركش . )د(  

ىثُنيِل مٞف ذثرغٌ اىثغ٘س  عشًٗسا تؼـــذٍا عثٞد ثغ٘س  (2)

ُّ را ّـثـــأٌ مثٞش .  ٍرٚ عقطد غيٞطيح ؟ ، ٍِٗ شاػش ٕزٓ   غيٞطيحٌ أتـاح اىنفش ٍْٖا  حَـــــإا ؛ إ

 اىقصٞذج ؟  
، وانقصيذح نشبػش يجهىل .عقطذ أوائم انقشٌ انخبيظ انهجشي  )أ(  

عقطذ أواخش انقشٌ انغبدط انهجشي ، وانقصيذح ألثي انجقبء انشَذي . )ة( 

عقطذ أواخش انقشٌ انخبيظ انهجشي ، وانقصيذح نشبػش يجهىل . )ج( 

عقطذ أوائم انقشٌ انغبدط انهجشي ، وانقصيذح ألثي انجقبء انشَذي. )د( 

ظ       أعَــاء ٍؼرــــعٍذ فٞــٖا ٍٗؼرَذ ٍَا ٝضٕذّٜ فٜ أسض أّـــذى    (3)

أىقاب ٍَينح فٜ غٞـش ٍ٘ظؼٖا       ماىٖش ٝحنٜ اّرفاخا ص٘ىح األعذ .  ٍِ قائو ٕزِٝ اىثٞرِٞ ؟  
انشبػش انًصحفي  . )أ(     

أثى انجقبء انشَذي . )ة( 

)ج(      اثٍ انهجبَخ . 

اثٍ ػجذ انصًذ . )د( 

ّثشٛ ٝؼْٚ تاىحذٝث ػِ حٞاج األػالً اىثاسصِٝ ػشف تذاٝح ً ػْذ إٔو اىحذٝث . فِ  (4)
انجشح وانزؼذيم . )أ(

انزشجًخ . )ة( 

)ج(      انغيش واألخجبس . 

انزبسيخ . )د( 

شاء ذنرة تشنو سعَٜ ٗذصذس ػِ داس اىحنٌ ٍ٘جٖح إىٚ حامٌ ٍ آخش ، أٗ إىٚ  اى٘صساء أٗ إىٚ األٍ   (5)

 إىٚ ػاٍح اىْاط . ( , أٗ
انشعبئم األدثيخ . )أ(

انشعبئم انغطبَيخ انذيىاَيخ . )ة( 

)ج(      انشعبئم اإلخىاَيخ . 

انشعبئم االجزًبػيخ . )د( 

ئَٖمراب التِ شٖٞذ األّذىغٜ فٜ ّقذ اىشؼشاء تْآ ػيٚ فنشج أُ ىنو شاػش ٍ ذاتؼاً ٍِ اىجِ ٝ   (6)

 ٝغاػذٓ فٜ ّظَٔ ٕ٘ : شؼشا أٗ 
أنف نيهخ ونيهخ  . )أ( 

سعبنخ انغفشاٌ . )ة( 

)ج(      حي ثٍ يقظبٌ . 

انزىاثغ وانضواثغ . )د( 
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ذْقغٌ ) اىخطثح األّذىغٞح ( ثالثح أقغاً ٕٜ :   (7)
طجخ انىفىد .انخطجخ انغيبعيخ ، وانخطجخ انذيُيخ ، وخ )أ(

خطت انجًؼخ ، وخطت انُكبح ، وخطت انغيبعخ . )ة( 

)ج(      انخطت انًُجشيخ ، وانخطت انغيبعيخ ، وانخطت االجزًبػيخ . 

يب ركش جًيؼب  . )د( 

) سٗظح اىرؼشٝف تاىحة اىششٝف ( التِ اىخطٞة األّذىغٜ  ، ٗ ) غ٘ق اىحَاٍح فٜ اإلىف    (8)

 التِ حضً اىظإشٛ . ْٝرَٜ ٕزاُ اىنراتاُ إىٚ فِ ّثشٛ ٕ٘ :ٗاألالف ( 
أدة انشحالد . )أ(

فٍ انًقبيبد . )ة( 

)ج(      انُثش انزأنيفي . 

انُثش انصىفي . )د( 

سعاىح اىغٞف ٗاىقيٌ التِ تشد األصغش ذْرَٜ إىٚ :   (9)
انشعبئم انُثشيخ انجيبَيخ . )أ(

انشعبئم انشؼشيخ اإلخىاَيخ . )ة( 

)ج(      انشعبئم انُثشيخ انفهغفيخ . 

انشعبئم انؼهًيخ . )د( 

ذْقغٌ اىشعائو األّذىغٞح ٍِ حٞث اىَعَُ٘ ٗاىشنو قغَِٞ :  (11)
عيبعي واجزًبػي . )أ(

ػهًي وأدثي. )ة( 

)ج(      فكشي وثيبَي . 

. شؼشي وَثشي )د( 

اىَقاٍاخ اىخَغُ٘ اىرٜ أىفٖا أت٘ غإش ٍحَذ تِ ٝ٘عف اىرََٜٞ اىغشقغطٜ ذغَٚ :  ماّد  (11)
انقشطجيخ . )أ(   

انًقبيبد انهضوييخ . )ة( 

)ج(      األَذنغيخ . 

ؼَُىَخ . )د(  ًُ ان

اىقاظٜ ٍْزس تِ عؼٞذ اىثي٘غٜ :  (12)
ًقبيبد األَذنغيخ .أحذ انكزبة انزيٍ اشزهشوا ثكزبثخ ان )أ(  

يٍ انزيٍ اصدهشد ثفضههى انخطبثخ األَذنغيخ انذيُيخ . )ة( 

)ج(      يٍ أشهش شؼشاء األَذنظ . 

أحذ كزبة انشعبئم اإلخىاَيخ . )د( 

ىٌ ذضدٕش اىخطاتح فٜ ػٖذ ٍي٘ك اىط٘ائف ٗاىَ٘حذِٝ ٗاىَشاتطِٞ ٍغ ٗج٘د دٗاػٜ االصدٕاس . .     (13)
ألٌ انغهيقخ انؼشثيخ قذ ضؼفذ . )أ(

ألَه دخههب كثيش يٍ انصُؼخ انهفظيخ. )ة( 

)ج(     ألَهب ايزألد ثبنغجغ انًزكهف فضؼفذ.

. يب ركش جًيؼب )د( 

ٍِ اىخطثح اىَْغ٘تح إىٚ غاسق تِ صٝاد : )) ٗاػيَ٘ا أّنٌ فٜ ٕزٓ اىجضٝشج أظٞغ ٍِ ........ فٜ   (14)

....... (( .  ٍأدتح 
األطفبل ، انجخالء . )أ( 

انجيبع ، انفقشاء . )ة( 

)ج(      األيزبو ، انهئبو .

ػبثشي انغجيم ، انجخيم . )د( 
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)) ح٘اس تِٞ شخصِٞ أٗ فشٝقِٞ ٝغؼٚ مو ٍَْٖا إىٚ إػالء ٗجٖح ّظشٓ ح٘ه ٍ٘ظ٘ع ٍؼِٞ (15) 

 اىؼيَٞح ٗاىَْطقٞح (( .ػْٖا تشرٚ اى٘عائو  ٗاىذفاع 
فٍ انخطبثخ   . أ()   

فٍ انجذل انفهغفي   . )ة( 

)ج(      فٍ انًحبوسح   . 

فٍ انًُبظشح   . )د( 

ٍِ إٌٔ اىخصائص األعي٘تٞح ىفِ اىَْاظشاخ.  (16)
ػزوثخ األنفبظ وثؼذهب ػٍ انخشىَخ وانغشاثخ . )أ( 

كشيى ، واإلكثبس يٍ صيغ انذػبءاالقزجبط يٍ انقشآٌ ان )ة( 

)ج(     رضًيٍ األيثبل وانحكى ، وانجًغ ثيٍ انشؼش وانُثش في يُبظشح واحذح .

كم يب عجق . )د( 

فٜ ٍْاظشذٔ تِٞ ٍاىقح األّذىغٞح َٗعال اىَغشتٞح  ماُ أعي٘تٔ ٝرَٞض تغٖ٘ىح األىفاظ ٗحغِ االخرٞاس   (17)

  ىغجغ ٗاالعرؼاّح تثؼط أّ٘اع اىثذٝغ .ٗاىرضاً ا
)أ(       انقبضي انفبضم .   

صفىاٌ ثٍ إدسيظ . )ة( 

)ج(      نغبٌ انذيٍ اثٍ انخطيت . 

)د(       اثٍ ثشد األصغش . 

ٗىذ اىشاػش األّذىغٜ اتِ صٝذُٗ تاىشصافح ٍِ ظ٘احٜ قشغثح ػاً :  (18)
.هـ  193 )أ( 

هـ  . 193 )ة( 

هـ  . 393)ج(     

.  هـ 393)د(       

ّادسج صٍاّٖا ظشفًا ” شاػشج أدٝثح ، جَٞيح اىشنو ، ششٝفح األصو ، ػشٝقح اىحغة ، ٗصفد تأّٖا   (19)

“ .ٗأدتًا  ٗحغًْا 
َضهىٌ انغشَبطيخ .)أ( 

والدح ثُذ انًغزكفي . )ة( 

)ج(      ػبئشخ انقشطجيخ .         

)د(       حغبَخ انزًيًيخ  . 

قعٚ "اتِ صٝذُٗ" فٜ تالغ اىَؼرعذ .......... تيغ فٖٞا أػيٚ ٍناّح ، ٗجَغ تِٞ إٌٔ اىَْاصة   (21)

ٗأخطشٕا.
ػششح أػىاو . )أ( 

خًغخ ػشش ػبيب . )ة( 

)ج(      ثالثيٍ ػبيب .

شيٍ ػبيب .)د(       ػش 


